
Acta reunió preparació i organització de la Universitat Indignada 15M d’Estiu. 

Lloc: Plaça Catalunya, monument a Francesc Macià  

Dia i hora: Divendres 26 d’agost a les 18 hores. 

 

Punt de l’ordre del dia: 

- Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les i punt en que ens trobem. 
- Acte inaugural. 
- Grup d’estratègies comunicatives.  

Assistència de membres d’assemblees de barris i vil·les i punt en que ens trobem. 

Es comptabilitzen unes 20 persones assistents a la reunió d’alguns membres d’ assemblees de 
barris i Vil·les: L’Hospitalet, Nou Barris, Sant Andreu, Gràcia, El Carmel, Les Corts, Sant Martí, 
Guinardó-Can Baró.  

Des de l’assemblea de Nou Barris indiquen que ho tenen tot enllestit, a l’espera de rebre els 
programes i els cartells per a fer la difusió.  

Des de l’assemblea de L’Hospitalet informen que estan tancant les ultimes activitats. Les faran 
totes al Parc de Bellvitge. 

Des de l’assemblea de Sant Andreu informen que tenen el programa realitzat, aquest dissabte 
faran una encartellada per la seva vil·la.  

Des de l’assemblea de Gràcia informen que han programat set activitats que es portaran a 
terme a la Plaça de la Vil·la, començant a les 19:00 hores. El dilluns 29 ho portaran per a 
aprovació de l’assemblea de la Vil·la de Gràcia. 

Des de l’assemblea de Sant Martí es comenta que tenen tancades totes les activitats, tot i que 
al final no han pogut concretar en quin espai físic realitzaran les activitats. Tant bon punt 
tinguin aclarit aquest tema ho indicaran. 

Des de l’assemblea de Guinardó-Can Baró s’informa que tenen tancat el programa i que estan 
acabant de definir la jornada que faran el dia 4 de setembre. 

Des de l’assemblea de El Carmel s’indica que finalment participaran del projecte de la UI15ME, 
coordinant-se amb l’assemblea de Guinardó-Can Baró. Realitzaran 2 activitats que ho faran al 
mirador que es troba al carrer Dante amb Rambla del Carmel.  

Des de l’assemblea de Les Corts indiquen que tenen tancat el programa, tot i que alguns 
ponents no han confirmat encara la seva assistència., tot i que la seva intenció es mantenir el 
programa previst. 

Finalment l’assemblea de Sants ha declinat participar del projecte per no tenir temps material 
d’organitzar un mínim d’activitats. També s’indica que s’ha decidit incloure a l’assemblea de 
l’Eixample Dret en el programa d’activitats de la UI15ME. 

Es recorda a totes les assemblees que el programa de la UI15ME ha d’estar tancat aquest 
diumenge, per a poder fer una mínima difusió. Un cop tancat el programa en format paper 
no es podrà modificar i les possibles modificacions només es podran fer en el programa que 
es troba disponible a la pàgina web de la Universitat Indignada 15M.  També es comenta que 



el cartell de cada assemblea s’enviarà tant bon punt aquestes confirmin definitivament les 
seves activitats. 
 
 
Acte inaugural. 
 
Es recorda novament la composició de l’acte inaugural de la UI15ME: 
 
18:00 Presentació del projecte de l’edició d’estiu de la Universitat Indignada 15M 
 
18:15 Xerrada “El més violent és el rescat de Grècia” amb: 
 

- Vicenç Navarro (catedràtic d’Economia Aplicada de la UB, catedràtic de Ciències 
Polítiques i Socials de la UPF i professor de Polítiques públiques a la Universitat Johns 
Hopkins). 

- Miren Etxezarreta (catedràtica d’Economia Aplicada de la UAB, membre del Seminari 
d’Economia Crítica Taifa). 

- Ada Colau (membre de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca). 
 
20:00 Combat poètic contra l’apatia amb:  
 

- Enric Casasses 
- Blancallum Vidal 
- David Caño 
- Gerard Horta 
- Francesc Gelonch 

 
Aspectes tècnics per a la realització de l’acte: 
 
Tenim equip de so que deixarà el sindcat de la IAC, es necessita el dia 31 per la tarda un cotxe 
gran una furgoneta  per anar a buscar l’equip. En principi apareixen vàries persones que 
indiquen la possibilitat, quedant com a responsable de coordinar aquest aspecte Ahmed de 
l’assemblea de L’Hospitalet (ahmed.pria.coach@gmail.com). 
 
També es necessita llogar o aconseguir que ens deixin un generador d’electricitat per poder fer 
anar l’equip de so (d’uns 3000 w). Ahmed també queda responsable de coordinar aquest 
aspecte.  
 
De cara a l’acte inaugural es demana a cadascuna de les assemblees que participaran en el 
projecte de la UI15ME que portin entre 70-80 octavetes per a repartir-les entre les assistents 
a l’acte, igualment es demana que portin alguns cartells generals.  
 
Des de l’Hospitalet indiquen que ja han fet la pancarta per l’acte inaugural. 
  
També es demana la necessitat de disposar de dos carpes, una pels ponents i l’altre per 
muntar una petita parada informativa de la UI15ME, necessitant per aquest sentit un parell de 
taules. Per les carpes es possible que l’assemblea de Guinardó-Can Baró i Les Corts aportin 
alguna. També es demana que les assemblees gestionin la cessió d’un parell de taules, així com 
algunes cadires pels ponents i les persones que estiguin al punt informatiu.  
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Es necessitaran un grup de persones que el dia 31 d’agost es dediquin al trasllat, muntatge i 
desmuntatge de l’equip de so i la mínima infraestructura per fer l’acte inaugural. Es 
demanen voluntàries entre els membres de les assemblees que participen en el projecte.  
 
També es necessiten voluntàries pels torns de 30 minuts per a la parada informativa de la 
UI15ME que es muntarà el dia de l’acte inaugural. Es demana col·laboració a totes les 
assemblees, que participen en el projecte. 
 
Pel què fa la presentació de l’acte i el projecte es comenta que aquesta anirà a càrrec de S 
(L’Hospitalet) i H (Formació acampadabcn). La presentació dels ponents i la moderació anirà a 
càrrec de N (Sants) i C (Sant Andreu). Aquestes dues persones també presentaran el combat 
poètic contra l’apatia i tancaran l’acte.  
 
Es demana també a les assemblees que participen en el projecte que el dia de la inauguració 
portin algunes ampolles d’aigua grans (6-12) per a repartir entre els presents, ja que es 
possible que faci bastant calor.   
 
 
Grup d’estratègies comunicatives. 
 
Es comenta que ja s’ha realitzat el cartell general de la UI15ME podent trobar la versió 
definitiva a la plana web de la UI15ME i al n-1 de la UI15ME. Cada assemblea s’ha de 
responsabilitzar de fer les fotocòpies del mateix, així com del seu cartell específic, els quals 
se’ls enviarà tant bon punt tanquin els seus programes. Les assemblees que ja ho hagin tancat 
que es posin en contacte amb Fede (fdxart@gmail.com) per veure com els fa arribar el seu 
cartell. Pel què fa les fotocòpies cada assemblea s’ha de responsabilitzar de fer les còpies tant 
dels cartells com dels programes. Ahmed (L’Hospitalet) indica que estan gestionant aconseguir 
còpies més econòmiques, si alguna assemblea està interessada s’han de posar en contacte 
amb ell (ahmed.pria.coach@gmail.com), també Enric (Continguts) indica que coneix una 
associació que tenen fotocopiadora i que seria possible fer-ne ús de la mateixa, en aquest cas 
les assemblees haurien de comprar el toner i el paper, les assemblees interessades s’han de 
posar en contacte amb aquesta persona (eppsinera@yahoo.es). 
 
Es comenta que ja s’ha fet la versió definitiva del viral de la UI15ME i que s’ha fet difusió per la 
xarxa. També s’han fet gestions amb LaTele.cat per mirar de que en facin difusió, tot i que serà 
complicat pel poc temps del què es disposa. S’ha obert un canal al YouTube per anar posant-hi 
els videos. 
 
Es comenta que el bloc (http://universitatindignada15m.wordpress.com) està en 
funcionament i s’estan posant els actes a l’apartat agenda, així com altres apartats.  
 
Igualment es comenta el funcionament del Facebook 
(http://www.facebook.com/UniversitatIndignada15M) i el Twitter (@UniIndignada15M), es 
demana a la gent d’afinitat al projecte de la UI15ME que vagin utilitzant el hastag  
#UniIndignada en les seves piulades. 
 
Es llegeix la declaració de principis de la UI15M i es fan algunes modificacions. Es posarà la 
proposta al n-1 de la UI15ME i es donaran 24 hores de termini per a què es facin les esmenes 
pertinents, sempre i quan siguin breus i puntuals, ja que hi ha una unanimitat en el transfons 
del document. 
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També es recorda a les assemblees que vagin enviant els possibles materials que els facilitin els 
ponents, així com lectures, per anar posant-los en el bloc de la UI15M. Es comenta la 
possibilitat de fer un llibre recopilatori amb parts dels continguts de les activitats, possibilitat 
que es valorarà a partir del 10 de setembre en les reunions posteriors. 
 

Properes reunions: 

DIMARTS 30 d’Agost a les 16 hores: Grup de Treball d’Estratègies Comunicatives de la 
UI15ME. Lloc de trobada: Porxo d’entrada de la Facultat de Filosofia, Geografia i Història de 
la UB (C/Montalegre, 6). Les assistents es demana que portin el seu portàtil per anar 
treballant. 

Es queda per a continuar treballant en aquests i altres aspectes organitzatius el proper 
DIMARTS 30 D’AGOST A LES 19 HORES al monument de Francesc Macià de la Plaça 
Catalunya. Es important la màxima assistència en vistes a l’acte inaugural del dia 31 d’agost. 

S’informa que també està funcionant el grup de treball del n-1 de la Universitat Indignada 
d’Estiu. Només us heu de donar d’alta al n-1 i buscar la pàgina del grup de treball cooperatiu, 
amb el nom de “Universitat Indignada 15M d’Estiu”. Allà podreu accedir a totes les actes de 
les reunions anteriors, així com els mapes de recursos i altres materials d’interès. 


